
Är du intresserad att jobba på en 
liten kvarterskrog, en restaurang 
eller ett kryssningsfartyg och trivs 
i en serviceinriktad miljö där du 
ständigt är i rörelse?
Då är den här utbildningen perfekt 
för Dig!

RESTAURANG- OCH 
CATERINGBRANSCHEN

Arbetsmöjligheter
Efter examen som restaurangservitör kommer du 
rakt ut i arbetslivet med hela världen som arbetsfält. 
Som servitör hittar man alltid jobb, på Åland, utom-
lands eller inom färj-och kryssningstrafiken. 
Utbildningen ger möjlighet att få in en fot på arbets-
marknaden redan under LIA-perioderna då man 
snabbt bygger upp kontaktnät
Bli Bartender, ...tender betyder servitör och du går 
Barteknik, alltså= Barservitör

Vidareutbildning
Utbildningen ger en bra karriärstart då man har 
många fina möjligheter att gå vidare inom branschen.
Examen ger grundläggande behörighet att söka 
vidare till specialutbildningar, högskolor och univer-
sitet vilket innebär att du kan studera vidare inom 
branschen eller välja en annan bransch. 

Exempel på utbildningsalternativ är Högskolan på 
Åland  eller specialutbildningar, högskolor, univer-
sitet i Finland, Sverige, Schweiz eller något annat land.
För fortsatta studier på universitet/högskolenivå i 
Sverige krävs oftast kompletterande studier (HUTH)  
som du också kan välja hos oss.

Möjligheterna är många-valet är ditt.
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Kompetensområde Servitör

I utbildningen ingår följande:

• Fördjupade kurser i servering.
• Vin-och starka drycker. 
• Hur man blandar drinkar.
• Kundservice.
• Mat och vin i kombination.
• Företagande.
• Försäljning.
• Kassa-och redovisningsteknik.

Yrket innebär många möten med människor och 
intresse för samarbete och att ge service är viktigt för 
att trivas i branschen. 

Under läsåret varvas teoristudier med praktik både på 
vår övningsrestaurang Hjorten, restauranger utanför 
skolan, på sjön eller utomlands. Du har möjlighet att 
välja var du önskar göra din praktik. 

Vi erbjuder Högskoleförberedande utbildnings-
helhet HUTH, med möjlighet att skriva studentex-
amen. HUTH-studierna är 5 perioder och följer Ålands 
Lyceums läroplan. HUTH-studier ger speciella behö-
righeter vid ansökan till högskolor och universitet i 
Sverige.

 

Gymnasieexamen inom 
Restaurang- och cateringbranschen, 
SERVITÖR 180 kp (3 år)

YRKESÄMNEN, 145 KP 

• Att arbeta inom restaurangverksamhet

• Kundservice och försäljning

• Servering av mat i portioner och drycker

• Försäljning och servering av drycker

• Caféservice/ej HUTH

• Arbete som kräver spetskompetens

• Gastronomiska Åland

GEMENSAMMA ÄMNEN, 35 KP

svenska, engelska, finska/spanska, matematik, 

fysik, kemi, verksamhet i den digitala miljön, att 
verka i samhället och som medborgare, 

att verka i arbetslivet, främjande av hållbar utveck-
ling, hälsa och idrott
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